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Atopisk hy

Atopiska utslag som enligt senaste diagnosklassificering åter ska kallas 
atopiska eksem, hör till de vanligaste hudsjukdomarna. Hela 15-20 pro-
cent av finländarna drabbas i något skede av livet, vissa har problem från 
spädbarnsålder och ända in i ålderdomen. Atopisk hy kännetecknas av 
klåda och torr hud. Att hyn blir torr beror på störningar i keratinets, dvs. 
hornhudens barriärfunktion. Huden saknar alltså långa fettsyror, som på 
fackspråk kallas keramider. Dessutom har hornhudens proteinstruktur 
ofta också förändrats på grund av en s k filaggringenmutation. Klådan är 
det första tecknet på en hudinflammation. Först då utslaget är klart synligt 
för ögat talar man om eksem. Hudatopiker har ofta också allergisk snuva 
eller astma. Filaggringenen påverkar också utvecklingen av astman.

Av Allergi- och Astmaförbundet får du

- rådgivning
- broschyrer
- utbildning
- rehabilitering
- kamratstöd
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Blöjeksem

Som av benämningen framgår avses med blöjeksem ett utslag på det 
område som täcks av blöjan. Följaktligen förekommer blöjeksem hos små 
barn som använder blöjor. Blöjeksem var vanligare förr då man använde 
tygblöjor och förekommer inte lika allmänt bland barn som använder en-
gångsblöjor. Också tygblöjornas uppbyggnad har förändrats med åren så 
att risken för eksem numera är liten. Blöjeksemen orsakas av urin och av-
föring som irriterar huden. Atopiker får lättare blöjeksem än ickeatopiker. 
Ändå ska man inte betraktas som en form av atopiskt eksem. Blöjeksem 
botas med luftbad, tätare blöjbyten och skyddskräm.

Små barn

Allmänt talar man om mjölkskorv då man avser atopiska eksem hos barn 
under två år. Termen är inte så lyckad eftersom mjölken sällan ens är en 
bidragande orsak till utslagen. Mjölkskorv förekommer i två former. Uts-
lag i hårbotten och i botten på böjvecken (hals, armhåla, ljumske, stjärts-
pringa, lår och knäskål) kallas sebborroiskt eksem dvs. ett atopiskt eksem 
som påminner om ett s.k. talgexem. Eksemen debuterar under de första 
veckorna av babyns liv och försvinner eller omvandlas till ”vanliga” atopis-
ka eksem då barnet är 6-24 månader gammalt. Sebboroisk dermatit, dvs. 
mjölkskorv verkar inte ge barnen klåda, eftersom babyerna inte brukar 
klia sig. Den andra formen av mjölkskorv kallas nummulär dermatit. Utsla-
gen består av ganska tydligt avgränsade, kliande utslag på kinderna och 
extremiteterna. Ofta kan dessa utslag fjälla och bilda skorv. Utslagen bör-
jar dyka upp i 3-4 månaders ålder. Vart tionde barn har endera formen av 
mjölkskorv och problemet är vanligare bland pojkar än bland flickor.



6

Vissa barn har nummulär mjölkskorv med svår klåda och ihållande eller 
upprepade infektioner. Problemet är vanligare bland pojkar än flickor. 
Sårskorpan är stor och under den finns en blodig såryta. Problemen bör-
jar ofta redan under de två första åren och kan fortsätta upp i skolåldern. 
Både seborroisk dermatit och nummulära atopiska eksem kan utvecklas 
till erytrodermi, vilket innebär att hela huden är infekterad.

Barn i lek- och skolåldern

Hos barn i lek- och skolåldern förekommer utslagen främst i de stora bö-
jvecken. Ungefär 80 % av utslagen har framprovocerats av klådan och att 
barnet kliat sig. Dessutom finns det en del specialformer där skrapandet 
och gnidandet av utslagen har en mindre betydelse. 

Böjveckseksem. 
På hals, handled, armbågsveck, knäveck och vrister lichinifieras huden, vil-
ket innebär att den blir tjockare. Ibland sker detta också på armbågarna 
och knäna samt på extremiteternas sträcksidor. På upp till 90 procent av 
hudatopikernas hy hittar man vid bakterieodling staphylococcus aureus-
bakterier (gul stafylokock). På frisk hy finns denna bakterie hos mindre än 
fem procent.

”Ridbyxeksem”. 
På skinkorna och lårens insida förekommer torra utslag som kliar. Vanligt 
särskilt hos flickor i skolåldern, mindre vanligt bland pojkar. Utslagen bildar 
sårskorpa och infekteras lätt. Förekommer ibland också hos unga vuxna.

Utslag på händerna. 
Ibland förekommer utslag på handflatan, mer sällan på andra ställen på 
handen, redan hos spädbarn. Sådana utslag är vanligare bland skolbarn 
och ända upp till ca 30 års ålder. Förekommer oftare hos pojkar och män 
än hos flickor och kvinnor. Mera vanligt på handryggen än på handflatan, 
drabbar särskilt skolpojkar och unga män. S.k. infektionseksem på händer-
na sammanhänger hos ungdomar och unga vuxna nästan alltid med ato-
piska anlag. Också då utslagen debuterar i ett senare skede är atopiskhet 
ofta en bakomliggande orsak till utslagen som kan bli kroniska. Också ris-
ken för irritationsutslag är större hos personer med atopiska eksem än hos 
icke atopiker.
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Pityriasis alba. 
Lindrigt, lätt fjällande eksem t ex på kinderna (sällan annanstans) förekom-
mer allmänt, fastän sällan diagnostiserat symptom hos 3-12 (16) åringar. 
Barn har icke klart avgränsade fläckar som i början rodnar. Förekommer 
särskilt på kinderna där hårsäckarnas mynning är något upphöjda. Fläckar-
na får vitt mjäll som gett upphov till det finska namnet ”valkohilse”. Detta 
förekommer hos ca 10 procent av barnen i skolåldern. Fläckarna försvinner 
ibland efter någon vecka, vanligtvis tar det dock några månader eller år. 
Området där utslaget fanns är ofta något ljusare än den kringliggande hyn 
i några år framöver men detta syns knappt på ljusare hud.

Leukoderma (hyns pigment ljusnar då utslaget blir bättre) 
Påminner i viss mån om vitiligo, men hyns pigmentceller fungerar ändå 
normalt. På grund av hudinfektionen och att hyn fjällar förbrukas pigmen-
ten från föregående sommar snabbare samtidigt som eksemen hindrar ek-
semet hyn från att bli brun på normalt vis. 

Eksem på ögonlocken och läppinflammation (keilit): 
hänför sig ofta till matallergi.

Vuxna

Atopiska eksem som börjat i barndomen kan hos vissa patienter fortsät-
ta upp i vuxen ålder eller börja först då patienten blivit vuxen. Utslagen 
förekommer främst i ansiktet och på kroppens s.k. seborroiska områden, 
dvs. områden med stora aktiva talgkörtlar. Det är ofta svårt eller rent av 
omöjligt att skilja mellan atopiska eksem och talgutslag, dvs. seborroiskt 
eksem. Vissa patienter har utslag över hela kroppen (erytrodermi, hudrod-
nad). Vissa har stora utslag som beter sig som en autoimmunsjukdom. I så 
fall har personen sensibiliserats för de döda och helt förhornade cellerna 
i hornlagret i den egna kroppens överhud, svett eller serumets proteiner, 
eller för hudens normala fett, jäst- eller bakterieflora.
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Diagnos

Diagnosen atopiskt eksem kan inte ställas på basis av blod- eller hudtest. 
Diagnosen bygger på hudens torrhet och klåda samt på hur huden ser 
ut. Hos barn under två år är utslagen sällan något annat än ett atopiskt 
eksem. Omfattande och allvarliga atopiska eksem hos barn beror ofta på 
eller förvärras av matallergi. Så är det också hos vuxna. Därför gör man s.k. 
pricktest och tar blodprov (ImmunoCAP, ”RAST”). Bara varannan mataller-
gisk ettåring har diagnostisk nytta av dem. Resten upptäcks endast med 
hjälp av ett s.k. eliminerings-exponeringstest. Hud- och blodprov är ofta 
till nytta också då man söker matallergier hos äldre barn och vuxna. 

Vid stora utslag är serumets totala IgE-mängd förhöjd, ofta över 1000, ib-
land t o m över 5000 kU/l (referensvärde under 100 kU/l). Man vet ändå 
inte vad kroppen reagerar emot med så stora IgE-mängder.

Behandling och vård

Tvätt

Grundregeln är att ju mer utslag man har desto viktigare blir det att tvät-
ta sig och bada. Huden blöts upp i maximalt ca 15-20 minuter. Samtidigt 
löses skorven upp i vattnet, skorven innehåller bakterier som förvärrar 
utslagen. Tvätten minskar inte keramidmängden men avlägsnar en del av 
de salter som binder vatten och urea, dvs. urinämnet karbamid. Huden 
torkar inte ut av att man badar bastu. Man har konstaterat att flitigt bas-
tubadande till och med kan förbättra hudens skydds- och barriärfunktion. 
I simhallar med klorrenat vatten kan man simma 1-3 ggr/vecka och i na-
turvatten t o m dagligen. Då man simar i klorrenat vatten ska man gärna 
duscha efteråt.
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Kortisonsalva

Kortisonsalvorna utgör hörnstenarna i behandlingen av hudinfektioner. 
Hos barn under ett år smörjs utslagen med enprocentig hydrokortison-
salva en gång/dag. Stora utslag ska smörjas varje morgon för att barnets 
tillväxt inte ska störas av kortisonet som finns i salvan. Hos äldre barn och 
vuxna ska utslagen vanligtvis smörjas endast på kvällen men under den 
akuta fasen också på morgonen. I övrigt används bassalva 1-2 ggr/dag. 
Det spelar ingen roll om bassalvan smörjs på torr eller fuktig hud. Om 
bassalvan svider då den stryks på kan man lindra eller helt eliminera sve-
dan genom att först fukta huden innan man stryker på salvan. Hos små 
barn ska kortisonbehandlingen inte pågå längre än två veckor i ett streck. 
Därefter ska man hålla minst 10 dagars paus. Större barn och vuxna kan 
använda också starkare kortisonsalvor. Daglig vård tar, beroende på 
utslagen och salvan, 1-3 (-4) veckor. Därefter kan samma kortisonsalva an-
vändas två ggr/vecka i några månaders tid utan att risken för skadeverk-
ningar ökar.

Limussalvor

Takrolimus (Protopic® salva) och pimekrolimus (Elidel® emulsionssalva) 
hjälper vid behandlingen av atopiska eksem men de kan ändå endast säl-
lan ersätta lokalt kortison helt.

Dessa s k limussalvor (lokala inflammationsblockerare, kalcineurinantago-
nister) förhindrar att T-leukocyterna som orsakar hudinflammationen ak-
tiveras, vilket dämpar inflammationen. Dessutom förhindrar åtminstone 
takrolimus identifieringen av allergenen på huden. Mest nytta gör dessa 
salvor vid behandling av atopikernas utslag i ansiktet och på halsen och 
eksem på överkroppen. Protopic säljs som 0,03- och 0,1 proce tig salva. 
Den starkare salvan är avsedd för större barn och vuxna. I styrkeavseende 
motsvarar Protopic de medelstarka kortisonsalvorna. Elidel säljs som en-
procentig salva. Effekten motsvarar ungefär enprocentig hydrokortison-
salva. Man kan inte förutse vilken effekt limussalvorna har på patienten. 

Protopic och Elidel används först två ggr/dag i 2-3 veckors tid varefter do-
seringen kan minskas till en gång/dag. Många patienter klarar sig därefter 
med att använda salvan varannan dag. Gällande uppfattning är att behan-
dlingen måste fortsätta i flera månader eller t o m år. 
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Då man använder takrolimus och pimekrolimus kan hyn börja hetta, brän-
na eller svida direkt efter det salvan strukits på. Detta upplever ca 40 pro-
cent av användarna då de börjar använda takrolimus och ca 10 procent 
av dem som använder pimekrolimus. I regel försvinner symptomen under 
behandlingens gång. Det finns ändå vissa vars hy inte vänjer sig vid sal-
van. Vidare ska vid behandlingen av pubertetsbarn och vuxna beaktas att 
6-10 procent av dem som använder takrolimus och 1-2 procent av dem 
som använder pimekrolimus kan få kraftig rodnad och sveda på de be-
handlade omr dena om de dricker också små mängder alkohol. Rodnad 
och sveda förekommer hos vissa patienter också utan att de dricker al-
kohol. Tillsvidare har man inte fått indikation på att någondera medici-
nen skulle medföra ökad risk för hudcancer. Detta måste man ändå hålla i 
minnet, eftersom en eventuell risk kanske mate-rialiseras först efter 15-20 
år. Ljusbehandling ska undvikas under pågående limusbehandling. Likaså 
ska man undvika att använda limussalva under den soligaste perioden på 
sommaren.

Bassalva

Bassalvor har funnit på marknaden i drygt 50 år. I Finland säljs ca 40 oli-
ka preparat, vilket torde vara världsrekord. Ett trettiotal av dessa ersätts 
av FPA om de används för behandling av en kronisk hudsjukdom t ex 
hudatopi. Salvorna innehåller oftast vatten, emulgatorer och fett, de fet-
taste salvorna enbart fett. I de äldre salvorna har en del av fetterna ersatts 
med emulgatorer som sammanbinder vattnet och fettet och förhindrar att 
salvans struktur bryts sönder då läkemedlet tillfogas. De moderna salvor-
na innehåller endast små mängder emulgatorer. Vidare innehåller de ofta 
ämnen som binder vatten, humektanter och hudtypiska fetter, keramider. 
I teorin lämpar sig salvor som innehåller keramider bättre än övriga salvor 
för grundvård av atopisk hud. Många patienter har konstaterat att de är 
förträffliga på den egna huden men något klart forskningsbevis för detta 
finns inte. Oberoende av om bassalvorna hör till de nyare eller äldre ge-
nerationerna ska de strykas på 1-2 ggr/dag. Om salvan efter några veckor 
eller månader börjar irritera är det skäl att byta till ett annat fabrikat.
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Ljusbehandling

UV-strålning lugnar hudinfektionerna, förbättrar hudens barriärfunktion 
och gör hyn tjockare. Ljusbehandling hör till de fortsättningsvis aktuella 
alternativen bland de behandlingsformer som etablerat sig på marknaden 
de senaste decennierna. SUP-ljusbehandling (315-400 nm) passar 90 pro-
cent av atopikerna väl eller mycket väl. Vid sidan av och delvis som substi-
tut för detta har man lanserat en kortvågig UVB-ljusbehandling (309-313 
nm). Den senare är den vanligaste ljusbehandlingsmetoden på hudpoli-
klinikerna. Solarium kan för vissa vara till hjälp men rekommenderas ändå 
inte eftersom det är svårt att förutse behandlingseffekten. Ljusbehandling 
ges vanligtvis 2-3 ggr/vecka, sammanlagt ca 15 behandlingar. Det räcker
för de flesta för att komma över vintern. I besvärligare fall fortsätter 
behandlingen 1-2 gånger/vecka fram till våren-försommaren. Ljusbehand-
lingens effekt håller längre än endast en vinter. Följande vinter har varannan
ljusbehandlad det betydligt lättare. Också klimatbehandling är fortsätt-
ningsvis aktuellt. För att det ska ge tillräcklig nytta borde resan räcka 
minst två hellre tre veckor. Huden får inte brännas eftersom hy som blivit 
solbränd kan fortsätta att vara irriterad ännu länge efter att de egentliga 
solbrännan lugnat sig.

Naturmetoder

Enligt en del icke verifierade undersökningar som gjorts i mellan- och 
östeuropa kan vistelse i en s k saltkammare och mineralvattenbad lindra 
utslag som är klart atopiska. Finländsk forskning har inte bestyrkt detta 
påstående. Jättenattljusolja och andra produkter som innehåller gamma-
linolen (GLA) hjälper inte atopiker, inte heller havtornsolja eller motsvaran-
de fabrikat. Detta har konstaterats genom seriöst utförda undersökningar. 
De s.k. probiotiska bakterierna (Laktobacill-, Gefilus- m fl produkter) har i 
en undersökning påvisats hjälpa små barn med atopiska utslag. Det finns 
inte något belägg för att de inverkar eller inte inverkar på utslag hos vux-
na.
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Antihistaminer

En vedertagen metod är att behandla klåda med tröttande antihistaminer 
(hydroxyzin och cetirizin) i tablettform. Hos en liten del minskar klådan 
och patienten tröttas ut så att han/hon kan sova bättre än utan tabletter-
na. En stor del upplever inte att de får någon hjälp alls. De blir bara trötta 
och irriterade av preparaten. Effekten av icke tröttande antihistaminer har 
konstaterats vara obefintlig.

Övrig behandling

För att få bukt med de besvärligare hudsymptomen måste man fortsätt-
ningsvis använda mediciner för invärtes bruk. De vanligaste är kortison 
(prednison, prednisolon och metylprednisolon) som tas i 1-4 veckors ku-
rer. Sådant skadar inte och kuren kan tas 1-3 ggr/år. Om utslagen är lång-
variga och omfattande kan man bli tvungen att använda ännu kraftigare 
mediciner, dvs. azatioprin och ciklosporin. Azatioprin kan vid behov an-
vändas i flera år, ciklosporin vanligtvis endast i några månader. En diet på 
enbart bröstmjölk rekommenderas för barn upp till 4 månaders ålder. Om 
barnet får enbart modersmjölk efter att det fyllt 6 månader ökar allergi-
risken. Den ammande modern ska inte på eget bevåg följa någon spe-
ciell diet. Inget livsmedel ska ”för säkerhets skull” lämnas utanför barnets 
diet. Dieten måste bygga på ordentlig undersökning. Det finns inte särskilt 
mycket belägg för att s k pre- och probioter skulle göra någon större nytta 
vid förebyggandet och behandlingen av atopiska utslag.

Kläder för atopiker

De plagg som kommer i direkt hudkontakt ska vara slätfibriga. Skrynklig 
bomull irriterar mer än långfibrig, slät (vanligtvis merceriserad) bomull. 
Också släta konstfibrer passar utmärkt för både barn och vuxna. Kläderna 
kan tvätts med vanligt tvättpulver. Oparfymerade produkter används särs-
kilt i familjer där någon familjemedlem är doftöverkänslig. Om tvättvatt-
net är hårt, kan man behöva extra sköljningar. Sköljmedel kan användas 
helt normalt.



13

Temperatur och fukt i hemmet

För hög temperatur orsakar svettning vilket förvärrar utslagen. Lämplig 
temperatur i hemmet är 21-22 grader i t ex vardagsrummet och något 
lägre i sovrummen. Vintertid kan fukten inomhus vara så låg att det kan 
öka symptomen hos personer med känslig hy.
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Ja tack! 
Jag vill bli medlem i Allergi- och Astmaförbundet. 

Namn
Adress
Postnummer och –anstalt
e-post

Målsmans underskrift (gäller barn under 18 år)

Uppgifterna sparas i Allergi- och Astmaförbundets medlemsregister. Medlemmarna har rätt 
att kontrollera och korrigera uppgifterna i registret, tfn (09) 473 351

Mottagaren betalar 
portot

Allergia- ja Astmaliitto
Tunnus 5005875
00003 Vastauslähetys

Varannan finländare drabbas

Nästan varannan finländare lider i något skede av allergiska symptom. Allergi och 
Astma-förbundet är en folkhälsoorganisation vars syfte är att förbättra livskvaliteten 
för dem som lider av allergi eller astma.

Du kan beställa olika allergibroschyrer av Allergi- och Astmaförbundet. Broschyrerna 
hittar du på adressen www.allergia.fi. Tidningen Allergia & Astma som förbundet ger 
ut är en utmärkt informationskälla.

Allergirådgivningen, tfn 0600 14419
På allergirådgivningen kan du få svar på dina frågor, må, ti, on och fre kl 9-13 samt to 
kl 13-17.

Bli medlem – det lönar sig
Använd kortet här nedan för att ansluta dig. Fyll i dina uppgifter med tydliga tryck-
bokstäver, lösgör kortet och sänd det till oss. Portot är
redan betalt. Förbundets medlemsavgift är 27 €/år.
Som medlem kan du dra nytta av alla Allergi- och Astmaförbundets samt medlemsfö-
reningarnas förmåner och tjänster

- tidningen Allergia- ja Astma     - kamratstöd
- personlig rådgivning - rehabilitering
- utbildning - motions- och rekreationsverksamhet mm.
- evenemang och kampanjer


